
 

 

Generelle regler for elevens bruk av IKT ved Grue barne- og ungdomsskole 

Reglene gjelder bruk av skolens IKT-utstyr generelt. Reglene er laget for å beskytte dine og andres rettigheter til 

å bruke og dele nettet. I tillegg til norsk lov, bl.a. om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester og 

telekommunikasjon, gjelder følgende regler for bruk av datautstyr ved vår skole:  

IKT-utstyret brukes til det undervisningen til enhver tid tilsier. Eksempel:   

• Å løse de oppgaver og prosjekter som utgjør en del av undervisningen.  

• Å skrive de rapporter/innleveringer som inngår i de forskjellige fag.  

• Individuell ferdighetstrening. 

• Annen virksomhet (eks. chat, spill, sjekking av e-post og generell "surfing") skal skje etter avtale med lærer.   

• IKT- utstyret som er plassert eller delt ut av den enkelte skole skal behandles pent.  

• I skoletiden skal privat IKT- utstyr som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og liknende kun 

brukes etter avtale med skolen.  

• Det er ikke tillatt å skaffe seg urettmessig adgang til andre brukeres data.   

• Nettet må ikke brukes til å fornærme eller forulempe andre brukere.   

• Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer igjennom eget eller kommunens IKT- utstyr. 

• Nettet må ikke brukes til å bryte andre brukeres rett til personvern.   

• Det er ikke tillatt å søke urettmessig tilgang til ressurser på nettet ("hacking").   

• Elever skal ikke installere egne programvare på skolens IKT- utstyr.  

• Elevene plikter å utføre godt nettvett når skolens IKT- utstyr benyttes.  

• Eget passord og e-post adresse skal ikke benyttes av andre enn deg selv.   

• Ikke avtal å møte noen du er blitt kjent med over nettet uten godkjenning fra foreldre/foresatte.   

• Informer lærerne om du oppdager ubehageligheter eller ulovligheter.   

• Det er ulovlig å besøke sider som inneholder pornografi. Det er også ulovlig å formidle pornografi.  

Du må regne med at skolen kontrollere hva du bruker Internett til. Brudd på dette reglementet vil kunne 

medføre utestengelse fra systemene og konsekvenser for vurderingen innen orden/adferd. Skade på skolens 

IKT- utstyr kan medføre erstatningsplikt. IKT- utstyr som benyttes under eksamen, kan bli kontrollert før og 

etter avholdt eksamen eller annen form for testing for å avdekke forsøk på juks. 

 

 

 


